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Široké možnosti použitia

Séria 4000

ťažké poľné práce

doprava
doprava
krmoviny,hnojenie,postrekovanie...

manipulácia

komunál

Možnosti použitia
Spätná väzba od zákazníkov
Fastrac nám šetrí čas a peniaze

Séria 4000

Prehľad séria 4000 – Stage V
Tri modely

4160

4190

4220

Hmotnosť od: 6350 kg

Hmotnosť od: 7500 kg

Hmotnosť od:7500 kg

Nom.výkon: 160 koní

Nom.výkon: 189 koní

Nom.výkon: 217 koní

Max.výkon: 175 koní

Max.výkon: 208 koní

Max. výkon: 235 koní

Prevodovka: CVT

Prevodovka: CVT

Prevodovka: CVT

Benefity využita

Séria 4000

Zmeniť predsudky zákazníkov
je to viac ako len traktor na ťahanie prívesu

“Nepotrebujem takú vysokú rýchlosť”
“Neťahám tak veľa prívesy”
“To nie je traktor do poľa”

Bezkonkurenčný komfort obsluhy pri jazde

Vyššie rýchlosti pri poľných prácach
Fastrac úspešný v …
komfort jazdy pri všetkých použitiach

Bezpečná jazda po ceste pri vysokej rýchlosti

neporovnateľný s konvenčnými traktormi

Variabilita doťaženia:predné ramená+
za kabínou

a exceluje pri:

postrekovaní
rozmetaní priemyselných hnojív

4WS manévrovateľnosť
Kapacita za kabínou

príprave pôdy
odhŕňaní snehu

Priestranná kabína s otáčajúcou sedačkou

Fastrac Séria 4000 – Stage V
Zapamätajte si výhody
Servisný interval 600 Mth
Nový motor splňujúci emisnú normu Stage V
Nové nápravy Heavy duty
Predný diferenciál s hydraulickou uzávierkou

Čerpadlo hydrauliky 200 l/min.
Široké možnosti pneumatík
Nové typy závesov

Fastrac Séria 4000 – Stage V
FOKUS na prevádzku
Servisný interval sa predĺžil na 600 Mth čo je 20 % zlepšenie. Hydraulické nastavovanie vôle
ventilov na nových motoroch Stage V úplne zrušilo kontrolu a nastavenie vôle pri prvých
500 Mth a potom každých 2000 Mth.

Nový motor splňujúci emisnú normu Stage V
- dodatočná úprava výfukových plynov je teraz okrem SCR a DOC doplnená aj o DPF filter
pevných častíc. Iná technologická možnosť okrem DPF ako naplniť túto emisnú normu
neexistuje.
- pre zachovanie najlepšej viditeľnosti vpred vo svojej triede bola
dodatočná úprava výfukových plynov navrhnutá ako kompaktné
riešenie na pravej strane Fastraca.
- pri normálnej prevádzke by mala byť regenerácia DPF filtra potrebná
až pri 600 Mth údržbe. Ak by sa stroj používal s miernou až nízkou
záťažou, môže dôjsť k zaneseniu DPF filtra skôr,
pričom obsluha bude upozornená a vykoná manuálnu
regeneráciu.
Funkcia Auto Stop pri chode na voľnobehu viac ako
15 minút (prestaviteľný čas).

Fastrac Séria 4000 – Stage V
Výrazné užívateľské výhody

Pôvodné vyhotovenie

Predná náprava

Parameter
Maximálny kritický vstupný moment (Nm)
Nosnosť (kg)
Tlak riadenia nápravy (bar)
Priemer zvyslých čapov (mm)

Priemer brzdového kotúča (mm)

Nové masívne vyhotovenie

Pôvodná

Nová

Rozdiel

1500
6000
175
40
459

3150
8743
195
50
506

+ 1650
+ 2743
+ 20
+ 10
+ 47

Fastrac Séria 4000 – Stage V
Zamätajte si prevádzkové benefity
Pôvodné vyhotovenie

Zadná náprava
Nové masívne vyhotovenie

Pôvodná

Nová

Rozdiel

Maximálny kritický vstupný moment (Nm)

1800

3800

+ 2000

Nosnosť (kg)

7500

12573

+ 5073

Priemer zvyslých čapov (mm)

40

50

+ 10

Priemer brzdového kotúča (mm)

459

506

+ 47

Parameter

Fastrac Séria 4000 – Stage V
Zamätajte si prevádzkové benefity
Predná a zadná náprava – vylepšená pre zvýšenie kapacity, výkonu a trvanlivosti
Nové nápravy v kombinácií s väčšími brzdovými kotúčmi a zvýšenou statickou nosnosťou
náprav umožnili maximálnu hmotnosť stroja 14 500 kg u všetkých typov pneumatík a
diskov.
Hlavné zmeny:
- diferenciál v prednej náprave uzamykateľný hydraulicky
- väčšie koncové prevody a ich tesnenia, ložiska
- väčšie ložiska zvislých čapov
- väčšie guľové čapy na piestoch riadenia
- viac materiálu v tele nápravy
- zvýšená sila piestu riadenia
- väčšie brzdové strmene

Nápravy dimenzované aj na použitie dvojmontáži na oboch nápravach pri širokých
pneumatikách 600/70R30.

Fastrac Séria 4000 – Stage V
Zamätajte si prevádzkové benefity
Čerpadlo pracovnej hydrauliky
- väčšie s prietokom 200 l/min. a s ostatnými vylepšeniami na hydraulike sa jedná o 35%
zlepšenie oproti pôvodnej hydraulike
- maximálny prietok na hydraulický okruh 100 l/min.
Pneumatiky nové rozmery a doplnené o VF (very high flexion)
Charakteristika VF pneumatík:
- zvýšená styčná plocha
- zvýšená trakcia a lepší prenos výkonu na podložku
- prevádzkový tlak pneumatiky min. 0,6 Bar
- znížené poškodenie pôdy
- zníženie nutnosti zmeny tlaku pre jazdu na poli a na ceste

Nové pneu strednej triedy Mitas HC2000
Nové pneu pre jazdu po ceste BKT RideMax 540/65 R30

Kľúčové fakty

Odpruženie

Séria 4000

NAJLEPŠIE SVETOVÉ KOMPONENTY
FASTRAC JEDINEČNÉ VLASTNOSTI

• komfortná jazda
• možnosť pracovať
rýchlejšie na poli
• zvýšená trakcia na
všetky kolesá
• zníženie únavy
obsluhy
Rám

• celorámová nosná
konštrukcia
• zníženie prenosu
pnutia a otrasov na
motor a prevodovku
• zvýšená životnosť pri
extrémnom použití
• viac prípojných miest
pre náradie

Kľúčové fakty
Brzdy

• vonkajšie kotúčové
brzdy
•ABS systém
•stály brzdný výkon
•ľahká servisovateľnosť
•bez rizika poškodenia
prevodovky
•excelentné chladenie

Séria 4000
50/50 rozloženie

• takmer 50:50
rozloženie hmotnosti
• zvýšená trakcia
• znížené utláčanie
• nižšia potreba závaží

RIADENIE

• 5 módov pri 4WS
• GPS ‘Ready’ a Rapid
Steer
• priemer otočenia 9,8m
(v závislosti od
pneumatík)

Rýchlosť

• najvyššia rýchlosť na
trhu – do 60 km/hod
• zníženia časov pri
prejazdoch
• zvýšenie produktivity
za deň
Kabína

• Nová CommandPlus
• zlepšená viditeľnosť
• 70 stupňové natáčanie
sedadla
• priestranná kabína
• ergonomické usporiadanie
• neprekonateľný komfort

Pruženie

Séria 4000

Jedinečný systém pruženia
SUSPENSION
SYSTEM
Dvojčinný
systém pruženia
pre obe nápravy
Maximálna trakcia – kolesá vždy v kontakte s podložkou
efektívne využitie výkonu

komfort umožňujúci pracovať rýchlejšie pri znížení únavy, dovoľuje pracovať dlhšie
automatické vyrovnávanie nastavuje konštantnú výšku stroja
možnosť ručne nastavovať výšku a tlak pri pomalých rýchlostiach

• variabilné rozdeľovanie tlaku a nastavovanie
výšky sa prispôsobí rôznemu použitiu,
váham a rýchlostiam
• kontinuálny tlak a nastavenie objemu pre
kontrolovanie skákania a odskočenia

Kompatibilita

Séria 4000

JOHN DEERE GREENSTAR
FASTRAC GPS KOMPATIBILITA

JD StarFire prijímač, JD 2630 obrazovka

Kit od Reichardt pre Fendt
séria 900
Obj.číslo: BPF10317

JCB GPS hydraulický ventil riadenia

Kompatibilita
ISOBUS
FASTRAC GPS KOMPATIBILITA

Len s TRIMBLE TMX – plná ISO BUS kompatibilita

Čiastočná kompatibilita s káblovým zväzkom
Nová ovládacia obrazovka pre Fastrac bude
predstavená
neskôr.

Séria 4000

Prehľad séria 8000
Model 8330

8330

Hmotnosť od: 10 000 kg
Nom.výkon: 335 koní
Max.výkon: 348 koní
Prevodovka: CVT

Komfort obsluhy Kabína & rám
Séria 8000
Nová kabína COMMANDPLUS
Neprekonateľný komfort pre obsluhu

Ergonomicky zoskupené ovládacie prvky
Sedadlo so 70 ° rotáciou
Plne nastaviteľný stĺpik volantu
Plnohodnotné sedadlo spolujazdca
Možnosť chladničky
Plná celorámová konštrukcia
Typická pre všetky Fastracy

Stres a napätie sa neprenáša na motor a
prevodovku
Rovnomerné rozloženie hmotnosti =
lepšia trakcia, menšie opotrebovanie pneumatík
Montáž náradia aj za kabínov

GPS autopilot príprava

Séria 8000

Autopilot aj pre vysoké rýchlosti
Presnosť až do 40 km/hod

GPS Ready

Maximalizuje
produktivitu

Vysoká
presnosť

Integrovaný v
HTA

Riadenie

Séria 8000

Vylepšené riadenie
Nový hydraulický systém riadenia

Možnosť RapidSteer znižuje počet
otáčiek volantu zo 4 na 2 zo strany na
stranu

Nový dvojokruhový hydraulický systém
riadenia výrazne znižuje námahu
obsluhy

Maximálna bezpečnosť pre rýchlosť až
70 km/hod pri dodržaní všetkých
legislatívnych pravidiel

Kolesá a pneumatiky

Séria 8000

Predné

Rozchod mm/in

Zadné

Rozchod mm/in

Traktorová
Trelleborg *

540/65 R38

1990mm/78”

710/70 R38

1834mm/72”

Traktorová
Trelleborg *

540/60 R38

1990mm/78”

650/75 R38

1834mm/72”

Traktorová
BKT

540/65 R38

1990mm/78”

710/70 R38

1834mm/72”

Traktorová
Michelin

650/65 R34

2210mm/87”

900/50 R42

2016mm/80”

Cestná
Nokian

440/80 R34

1990mm/78”

650/65 R38

1900mm/75”

Traktorová
BKT

600/70/R34

2000mm/78.7"

710/70 R38

2000mm/78.7"

Traktorová
Trelleborg

600/70/R34

2000mm/78.7"

710/70 R38

2000mm/78.7"

Typ

Kultivačné pneumatiky zatiaľ nemožné. * - pri pretočení iný rozchod

Ďakujem za pozornosť.
Podklady k prezentácii zo zdrojov JCB.
V prípade záujmu o ďalšie informácie kontaktujte :
Ing.Štefan Škorvánek project manažér
Mob.: +421 905 497 160
E-mail: s.skorvánek@agrotradegroup.sk
Ing. Richard Krkoš produkt manažér
Mobil: +421 905 497 897
E-mail: r.krkos@agrotradegroup.sk
Ing. Ján Cvek, PhD. -riaditeľ predaja strojov
Mobil: +421 905 497 025
E-mail: j.cvek@agrotradegroup.sk
Centrála:
agrotradegroup@agrotradegroup.sk
www.agrotradegroup.sk

Ak máte záujem navštíviť priamo stránky
výrobcu:
https://www.jcb.com/engb/products/agricultural-tractors

JCB si vyhradzuje právo na akúkoľvek zmenu bez predošlého oznámenia

